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Piyasa Beklentisi
Dün Dolar tarafında küresel olarak gevşeme eğilimi temelinde tepki alımlarıyla açılan endekste Iğdır’dan gelen şehit
haberleri ve sanayi üretimi tarafındaki bozulma ile beraber USDTRY’nin 3,02 üzerinde fiyatlamalarına şahit olduk. Bu
hareketle beraber gevşeyen endeks, ikinci seansa, dış faktörlerin olumlu tarafa dönmesiyle yeniden alıcılı açılmış
olmasına rağmen gün sonuna doğru görülen kâr realizasyonları ile günü %0.26 yükselişle 72.051 seviyesinde kapandı.
Alışlar bankacılık öncülüğünde olurken, sanayi endeksinin %0.10 geri çekildiğini gördük. Günlük işlem hacmi 2.2 milyar
TL ile beklentilerin altında kaldı.
Dün gelen şehit haberleri ve gece yarısı ülke genelinde yaşanan olaylar sonrasında risk primine ilişkin fiyatlamanın
sınırlı kaldığını ve kur tarafında bir pozitif ayrışma olduğunu görmekteyiz. USD’nin gelişen para birimleri karşısında
(özellikle Yen) değer kazanmasına rağmen Dolar/TL kurunun 3,00’ın altındaki hareketleri, açılış için POZİTİF sinyaller
vermektedir. Öte yandan yurtdışı piyasalarda görülen Asya temelli iyimserlik ve gelişmekte olan para birimlerinin
(Özellikle Rand ve Asya ülkeleri) USD karşısında güç kazanma eğilimi, alıcılı açılış ihtimalini güçlendiriyor. Ayrıca emtia
tarafında da değer kazanımları söz konusu. Bu durum da piyasalardaki olumlu havayı güçlendirebilir.

Haftalık Ajanda

Dün gündemde yurtiçinde sanayi üretimini yurtdışında ise Euro bölgesi 2. Çeyrek revize büyümesi piyasaların odağında
oldu. Türkiye’de sanayi üretiminin yıllık bazda %3.7 büyümesi beklenirken, aylık bazdaki %1.5’lik düşüşün de etkisiyle,
sadece %0.3 yükseliş gösterdi. Bu durum piyasaların 72.000 seviyesinin altına 71.594 seviyesine kadar gevşemesine
neden oldu. Euro bölgesi 2. Çeyrekte beklentilerin üzerinde %1.5 büyüyünce Euro/Dolar paritesinde 1.12’ye doğru
hareket seyrettik. Ayrıca Almanya’nın dış ticareti de tahminleri aşarak €22.8 mlr oldu.
Bugünün ajandası oldukça zayıf. ABD ve yurtiçi tarafta önemli bir verinin olmadığı günde yine iç güvenlik riskine ilişkin
beklentiler dikkatle takip edilecek. Yarın Türkiye’nin cari işlemler dengesi ve GSYH verileri öncesi bugün daha sakin bir
ajandanın olması, zayıf hacmin devamı açısından önemlidir. Ancak, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın Genelkurmay
başkanı ile yapacağı toplantılardan çıkabilecek mesajların da takip edilmesinin önemli olduğu fikrindeyiz.
Fitch BBB- olan kredi notunun gelecek hafta gözden geçireceğini açıkladı. Fitch açıklamasında politik ve siyasi ortam ile
Fed’in faiz artırım sürecine ilişkin tepkisini analiz edeceğini söyledi. Mali gücün politik ortama rağmen sarsılmadığını
ve kamu tarafının halen derecelendirmeye destek olduğunu ifade eden kurum, cari işlemler dengesindeki
iyileşmenin zayıflığını da risk unsuru olarak belirtiyor.
Uluslararası piyasalar Çin’e ilişkin iyimserlikten destek bulmuş durumda. Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmak adına
teşvikleri hızlandıracağı spekülasyonuna ek olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinin USD karşısında güç kazanma
eğilimi, piyasaları ayakta tutuyor. Asya tarafında da Japonya lokomotifliğinde alıcılı seyir söz konusu. Japonya’da
Lehmann Brothers iflasından bu yana 7 yılın en sert yükselişini göstermekte. Dün haftaya başlayan ABD piyasalarının
alıcılı kapanışı sonrası vadeli kontratlar da pozitif bir seyir izliyor. Dün güçlü alışlarla kapanan Avrupa piyasalarının bu
sabah itibarıyla bu seyrini açılışta da sürdürmesi bekleniyor.
Teknik olarak endekste beklenen alıcılı açılış sonrası, 72.500’ü ara direnç olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin aşılması
sonrasında ilk etapta geçtiğimiz günlerde oluşan boşluğu doldurmaya yönelik olarak alıcıların bir miktar daha gücünü
arttırabileceği kanaatindeyiz. Bu nedenle 72.500’ün üzerinde gün içi Al-Sat amaçlı olarak pozisyonlar arttırılabilir ve
72.900 ve 73.300 dirençleri hedef alınabilir. Yükseliş denemelerinin zayıf kalması durumunda ise 71.500 gün içi ilk
destek seviyesi olarak izlenebilir.

Bugün Açıklanacak Veriler
11:30 İngiltere Sanayi Üretimi–Yıllık Tem. (Bekl: %1.4)
11:30 İngiltere İml. Sanayi Üretimi–Yıllık Tem. (Bekl: %0.5)
11:30 İngiltere Dış Ticaret Dengesi Tem. (Bekl: -£1.95 Mlr)
15:15 Kanada Konut Başlangıçları Ağu. (Bekl: 190.5 Bin)

15:30 Kanada İnşaat İzinleri – Aylık (Bekl: -%5)
17:00 Kanada BoC Faiz Kararı (Bekl: %0,50)
17:00 ABD JOLTS İş İmkanları Tem. (Bekl: 5.3 mn)

Öne Çıkan Haberler
En Çok Yükselen Hisseler
Hisse

Kapanış

IHEVA

0.35

Değ. (%)

6.1%

Hacim (TL)

1,110,731

ASLAN
CMBTN
RYGYO

41.75
36.40
0.58

6.0%
5.5%
5.5%

18,325,333
2,421,003
284,888

IHLAS

0.24

4.3%

484,412

Hisse

Kapanış

En Çok Düşen Hisseler
Değ. (%)

Hacim (TL)

CEMAS

0.65

-4.4%

1,422,625

BANVT
ANELE
NTTUR

2.30
1.07
1.50

-4.2%
-3.6%
-3.2%

3,131,560
4,683,179
9,366,245

KRSTL

2.10

-3.2%

1,968,361

 FED/Kocherlakota ABD’nin daha fazla tahvil ihraç etmesinin uzun vadede para politikasına yardımcı olacağını
savundu. Sıfır faiz riskine ilişkin olarak kamu borcunun piyasa beklentisi üzerine çıkarılmasıyla
hafifleyebileceğini söyledi.
 DB Baş Ekonomisti, FED’in global ekonominin daha istikrarlı oluncaya kadar beklemesi gerektiğini söyledi.
 Maliye Bakanlığı’nın web sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çin bazı önemli projelerin inşasını hızlandıracak,
şirketlerde harçların kaldırılması ve vergilerin azaltılması çabalarını ivmelendirecek.*BloombergHT.
 Fitch, yavaşlayan büyüme ve şişen bütçe açıklarından dolayı gelişen ülkeler için not indirimi riskinin arttığını
kaydetti.*BloombergHT.
 Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, "Rusya, şu anda OPEC'le uzmanlar düzeyinde görüşüyor, ancak katılım söz
konusu değil" dedi.*BloombergHT.
 Fitch gelecek hafta, politika ve siyasel koşulların kötüleşip kötüleşmediğini ve yüksek Fed faizine ülkenin nasıl
tepki vereceğini değerlendirerek, Türkiye’nin kredi notunu gözden geçireceğini kaydetti. Gamble, Türkiye'nin
cari açığının Fitch'in memnun kalacağı kadar daralmadığını, ancak güçlü kamu finansmanı ve borcun gayrı safi
yurtiçi hasılaya oranının düşük olmasının ülke kredi notu için büyük bşir destek olduğunu sözlerine
ekledi.*BloombergHT.
 Cevdet Yılmaz, "Bu yıl yüzde 3, 2016'da daha fazla büyüyebiliriz; Ağustos verisi beklentilerin bir miktar üzerinde
enflasyona işaret ediyor" dedi.*NTVPara. Başçı, yatırımlarda iki fonksiyondan birisinin faiz oranları, diğerinin de
güven olduğunu belirtti.*Milliyet.

Şirket ve Sektör Haberleri
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 Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı, Kurban Bayramı'na az bir süre kala et fiyatlarındaki artışa, kapasitelerini yükselten ancak
piyasaya ya da kesime hayvan vermeyen büyük çiftliklerin neden olduğunu ileri sürdü.*BloombergHT.
 Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.1 arttı. Bu dönemde
gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2.9, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlarında da yüzde 3.8, otomotiv yakıtı satışları da yüzde 17.8 artış
gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 1.6 artış kaydetti.
Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.3 azalırken, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışları yüzde 2.8, otomotiv yakıtı
satışları yüzde 1.6 yükseldi.*BloombergHT.
 1 Ekim’de Bireysel Emeklik Sistemi için yeni dönem başlıyor. Yürürlüğe girecek Yıllık Gelir Sigortası ile BES’te 10 yılını dolduran katılımcılar
isterlerse toplu para yerine ömür boyu emeklilik maaşı alabilecek.*Dünya.
 Bu yıl buğdayda yapılan 22.5 milyon tonluk rekor üretimin yanısıra, dekar başına 288 kilogramlık verim seviyesine de ulaşıldı. Bu rakam,
Cumhuriyet tarihinin en yüksek verimlilik seviyesini gösteriyor.Dünya.
 Mobil internette yeni nesil olan 4.5G için geri sayım başladı. Türkiye’de 72 milyon aboneye sunulacak olan 4.5G’yi kullanabilmek için uyumlu
SIM kartlar olmazsa olmaz. Ancak Türkiye’deki SIM kartların hemen hemen yarısı 4.5G desteklemiyor.*Hürriyet.
 ALYAG: Ana ortağı ARTI’nın devraldığı 3.97 mn adet A grubu imtiyazlı hisse 8 Eylül’de 1 TL fiyattan Masum Çevik’e devredilmiştir.
 ARCLK: Beko yıl sonunda ABD pazarına giriyor. Genel Müdür ABD’de ankastre ürünler yapmaya başladıklarını söyledi. Tayland’da gelecek
yıl faalete başlayacak fabrika ve bölgede kurulacak yeni şirketlerle Asya Pasifik ve Amerika gibi yeni pazarlarda yaygınlaşılacağı belirtildi.
 AVGYO: Gürcistan Batum’da Metro Atlas Georgia tarafından 3452 m2'lik arsa üzerinde yapımına başlanılan rezidans projesinden bir katın
alımına karar verilmiştir.
 DARDL: TSP’de 1.30 TL fiyattan 7.7 mn adet hissenin tahsisli satışı gerçekleşecektir.
 ECILC: ECZYT 8 Eylül’de 2.38 TL fiyattan 635 bin adet hisse almıştır.
 ECZYT: Eczacıbaşı Holding 8 Eylül’de 8.99-9.00 TL fiyat aralığından 243 bin adet hisse almıştır.
 EKGYO: İstanbul Üsküdar Barbaros ASKGP işi ihalesinin ilk oturumunda en iyi teklif toplamda 350 mn TL ve şirket payında 147 mn TL
olarak verilmiştir.
 GYHOL: GEDIK 3.96 mn adet hisseyi 3 Mart’ta, 393 bin adet hisseyi 16 Mart’ta Erhan Topaç’a devretmiştir. GEDIK elindeki 4.43 mn adet B
grubu hisseyi bugün Erhan Topaç’a satacaktır.
 ISCTR: 1982, 1991, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 ve 2001 tarihli Genel Kurullarında alınan sermaye artırımlarına ilişkin kararlarının
butlanının tespiti istemiyle açılan dava devam etmektedir.
 KIPA: Basında yer alan Tesco PLC'nin Kipa'yı satmak üzere olduğuna ilişkin haberlerin spekülasyona dayalı olduğu belirtilmiştir. Beğendik;
Ankara, Mersin ve Denizli’deki toplam 10 Tesco Kipa mağazasını 40 milyon TL bedelle devralmak için el sıkıştı. Geçtiğimiz yıl Real’i de
bünyesine katan şirket, 8 mağazaya Real tabelası asacak.*HaberTürk.
 KRSAN: Masum Çevik 8 Eylül’de 7.9835 TL fiyattan 157 bin hisseyi şirketten alacağına mahsuben devralmıştır.
 KRSTL: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan 4.5 mn adet 2.5 lt pet ambalajlı Didi marka soğuk
çay ihalesine teklif verilmiştir.
 LKMNH: Hisse geri alım programı kapsamında 8 Eylül’de 2.16-2.18 TL fiyat aralığından 25 bin adet hisse alınmıştır.
 OZKGY: İstanbul Üsküdar Barbaros ASKGP işi ilk ihalesinde toplamda 335 mn TL ve şirket payında 100.5 mn TL teklif vermiştir.
 RYGYO: Devam eden yatırımları için 8 yıl vadeli 7.22 mn Euro kredi alınmıştır.
 TCELL: Alfa Telecom Turkey, Turkcell’in dolaylı kontrolünün Çukurova Grubu’ndan devralınması için Rekabet Kurumu’na başvurdu.
Kaynaklar; başvurunun tahkim mahkemesindeki davaya ilişkin “taktiksel” bir başvuru olduğunu söyledi.*Vatan.
 VKGYO: Ataşehir Belediyesi aleyhine açmış olduğu davada herhangi bir gelişme olmamıştır.

Makro Haberler
 TÜİK verilerine göre Sanayi üretimi Temmuz ayında aylık bazda %1.5 düşerken, yıllık bazda %0.3 arttı. Bloomberg konsensusuna göre sanayi üretiminin aylık
%0.4 ve yıllık olarak %3.7 büyüyeceği tahmin ediliyordu.
 TÜİK’in açıkladığı veriler ışığında perakende satış hacmi, Temmuz'da aylık %1.3, yıllık %7.1 artış gösterdi.
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Hisse
AKCNS
ENKAI
GARAN
SAHOL
TCELL
THYAO
TRKCM

Önc.
Kapanış Gün K. Değ. (%) Hedef
-1.12% 18.80
13.30
13.45
1.04% 6.20
4.86
4.81
0.71% 9.00
7.11
7.06
1.71% 11.80
8.33
8.19
-0.90% 14.00
10.95
11.05
2.55% 11.00
8.05
7.85
0.60% 2.50
1.68
1.67

Getiri
Potans.(%)
41.4%
27.6%
26.6%
41.7%
27.9%
36.6%
48.8%

* Model portföyümüzde yer alan şirketler, uzun vadeli temel analiz performansları
dikkate alınarak seçilmiştir. Yatırım kararları bu perspektife göre değerlendirilmelidir.
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Yatırım Finansman Menkul Değerler
Nispetiye Caddesi Akmerkez E–3 Blok Kat:4
Etiler / İstanbul

Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 317 69 32

UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili
alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla
ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz
lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin
doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her
zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri,
yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu
kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan
yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup,
yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta
içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek
zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından,
gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu
tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür
ederiz.
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